
 

 

Side 1 af 3  

 

    

 

Privatlivspolitik for Det Saxild'ske Familiefond 

Hos Det Saxild'ske Familiefond (”Fonden”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privat-

livspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af.  

1. Dataansvar 

Fonden har besluttet, at den daglige forvaltning og administration af Fonden skal varetages af Bech-Bruun. 

Fonden og Bech-Bruun er fælles dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger: 

 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab Det Saxild’ske Familiefond 

CVR-nr. 38 53 80 71 CVR-nr. 15 79 43 13 

Langelinie Allé 35 Langelinie Allé 35 

2100 København Ø 2100 København Ø 

2. Formål, hjemmel, og kategorier af personoplysninger 

Fonden og Bech-Bruun behandler alene dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om ansøgnin-

gen skal imødekommes, som lovpligtig dokumentation og til efterfølgende administration i tilfælde af, at du 

modtager støtte fra Fonden. Personoplysninger behandles af udvalgte medarbejdere hos Bech-Bruun og 

Fondens bestyrelsesmedlemmer.  

 

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger sker som følge af Fonden og Bech-Bruuns legitime 

interesse i at behandle din ansøgning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  

 

Behandling af dine følsomme personoplysninger og dit CPR-nummer sker med indhentelse af dit forudgå-

ende samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger) og 

databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (CPR-numre). 

 

For bevilligede uddelinger behandles personoplysninger ligeledes for at beskytte bestyrelsesmedlemmer-

nes vitale interesser, jf. databeskyttelsesforordningens § 6, litra d.   



 

 

 

 

 

3. Modtagere 

I visse tilfælde videregiver Fonden og Bech-Bruun dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige, 

hvis det er os pålagt. Det drejer som om følgende kategorier af modtagere: 

• Skat 

• Revisor 

• Banker 

• Andre offentlige myndigheder 

Dine personoplysninger overlades yderligere til Bech-Bruun og Fondens databehandlere. Overførslen base-

res på databehandleraftaler og leverandørerne må ikke anvende oplysningerne til andet end udførelsen af 

opgaven for os. Det drejer sig om følgende kategorier af databehandlere:   

• IT-leverandører inden for EU 

4. Tredjelande 

Fonden og Bech-Bruun overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS). 

5. Opbevaring og sletning 

Ansøgninger, der ikke imødekommes, slettes senest tre måneder efter afslag. Imødekomne ansøgninger 

opbevares som udgangspunkt i 5 år efter imødekommelsen, hvorefter de slettes. Dog kan ansøgningerne 

opbevares længere, når dette er relevant for at dokumentere, at bestyrelsesmedlemmerne har uddelt i over-

ensstemmelse med lovgivningen og fundatsen. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger og du har ret 

til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan endvidere anmode om berigti-

gelse og begrænsning af dine personoplysninger. 

6. Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig med visse undtagelser, der er 

fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine per-

sonoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at be-

grænse behandlingen af dine personoplysninger. 

 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, 

medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at 

kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. 

 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne 

til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

 



 

 

 

 

 

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit sam-

tykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi 

ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fort-

sætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til 

lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før 

tilbagekaldelse af samtykket. 

 

Hvis du har spørgsmål, ønsker at udøve dine rettigheder eller ønsker at klage over behandlingen af dine 

personoplysninger, skal du kontakte Bech-Bruun på tlf. 72 27 00 00 eller på e-mail jhw@bechbruun.com.  

 

Du kan ligeledes indgive en klage til: 

 
Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. sal 

1300 København K 

Telefon 33 19 32 00 

E-mail dt@datatilsynet.dk  

www.datatilsynet.dk  

7. Ændringer af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen eller 

nye tekniske løsninger. 

8. Kontakt 

Skriv til jhw@bechbruun.com - med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige 

oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i 

øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik. 
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